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  دموکراسی واقعی يعنی چه؟دموکراسی واقعی يعنی چه؟
  

گونه  در اين.  ابتدائی بوده استدموکراسی شکل طبيعی سازمان در جماعات بشری

جماعLLات، همLLه ی اعضLLای قبيلLLه، در گردهمLLايی هLLای عمLLومی، دربLLاره فعاليLLت هLLای      

در نخستين مراحل . مشترک خويش، شخصًا و يا حقوق کامًال برابر، تصميم می گرفتند

، در شLLهرهای يونLLان قLLديم يLLا در شLLهرهای ايتاليLLا و فالنLLدر، در   توسLLعه ی بLLورژوازی

سLی مبتنLی بLر يLک     اايLن نLوع دمLوکر   . گونLه عمLل مLی شLد     قرون وسطی، نيز بLه همLين  

               Lک نيLه يLود بLخی بLه پاسLود بلکLر نبLراد بشLز ادريافت نظری از برابری حقوقی همه اف

تادکاران، يLا در  از اين رو، در جماعات صنفی، وردست های اسL     . عملی نظام اقتصادی  

معموًال . شهرهای يونان قديم، بردگان، هرگز در اين نوع دموکراسی مشارکت نداشتند           

. ميزان نفوذ در گردهمLائی هLا بLا شLوراهای عمLومی، بسLتگی بLه ميLزان ثLروت داشLت                 

دموکراسی در واقع شکل همکاری و خودگردانی مابين توليدکنندگان آزاد و برابر بLود     

سائل توليدی، زمين، کارگاه يا مغازه، و ابزارهای کار خLودش را        که هر يک از آنان و     

در آتن برای رسيدگی به امور عمومی مجامع عمومی شهروندان بطور منظم . دارا بود

تشکيل می شد در حالی که وظايف اداری به عهده ی گروه هايی نهاده می شد که کار              

در شLهرهای قLرون وسLطايی    . خود را به تناوب و در دوره يی محدود انجLام مLی دادنLد    

اروپLLا، پيشLLه وران صLLنف هLLايی داشLLتند و در مLLواردی کLLه حکومLLت شLLهرها در دسLLت    

در اواخر قرون . ها اداره می شد خاندان های اشرافی نبود توسط روسای همين صنف

ر قLLدرت شLLهروندان پL وسLطی هنگLLامی کLه قLLدرت مLزدوران نظLLامی شLاهزادگان و امLLرا     

  .و دموکراسی موجود در آنها نيز از ميان رفتمسلح چوبيد، آزادی شهرها 

در اين دوران، . باال گرفتن کار سرمايه داری آغاز دوران دموکراسی بورژوايی بود       

در . هر چند دموکراسی عمًال بی درنگ تحقق نيافت، امLا شLرائط بنيLادی آن فLراهم آمLد       

 هسLتند کLه   نظام سLرمايه داری، همLه ی افLراد بشLر در حکLم توليدکننLدگان مسLتقل کLاال               
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همLLه در مLLورد فLLروش کLLاالی خLLود، بLLه هLLر نحLLوی کLLه بخواهنLLد، دارای حLLق و آزادی     

. کارگران فاقد مالکيت مادی نيز در واقع مالکLان آزاد نيLروی کLار خLويش انLد       . برابرند

انقالب هائی که امتيازات فئودالی را نابود کردند مبشر آزادی، برابLری و حLق مالکيLت     

 بLLر ضLLد فئوداليتLLه مسLLتلزم کLLاربرد هماهنLLگ نيLLروی تمLLامی      از آنجLLا کLLه نبLLرد  . شLLدند

شLLهروندان بLLود، قLLوانين اساسLLی ناشLLی از ايLLن انقLLالب هLLا خصLLلتی عميقLLًا دموکراتيLLک  

سرمايه داران . اما قوانينی که عمًال به کاربرده شد در حقيقت کامًال متفاوت بود. داشت

ه قدرتی چندان مهم داشتند، نه تعدادشان چندان زياد بود و ن   صنعتی که در آن روزگار      

از آن بيمناک بودند که مبادا طبقات پايين جامعه، که در زير فشار رقابت و بهره کشی      

از اين رو اين . قرار داشتند، بتوانند سرانجام مهار نظم قانونی جديد را در دست گيرند      

بLLLه همLLLين دليLLLل بLLLود کLLLه بLLLه دسLLLت آوردن   . طبقLLLات از حLLLق رأی دادن محLLLروم شLLLدند 

راسی سياسی هدف و برنامه ی عمل سياسی طبقات پايين جامعه در سراسر قرن دموک

اين طبقات دريافته بودند که از طريق انتخابات عمومی قادر خواهنLد بLود              . نوزدهم شد 

قLدرت حکLLومتی را بLLه دسLLت آرنLLد و بدينسLان خواهنLLد توانسLLت نظLLام سLLرمايه داری را   

 هLم ايLن اسLت کLه ايLن نLوع مبLارزه در        ظاهر قضيه . مهار کرده، سرانجام نابودش کنند    

حLLق رأی دادن انLLدک انLLدک گسLLترش يافLLت    . راه دموکراسLLی کLLامًال موفLLق بLLوده اسLLت   

سرانجام، حق مذکور در همه ی کشورها، برای همه ی اعضای جامعLه از زن و مLرد،       

بLLه . حتLا در مLLورد انتخLاب شLLدن بLLرای مجLالس شLLورای ملLی، بLLه رسLLميت شLناخته شLLد     

امروزه ديگر روشن .  دوران ما دوران دموکراسی ناميده شده استهمين دليل است که

است که دموکراسی نه تنها خطر يا سرچشمه ی ضعف سرمايه داری نيست بلکه يکی 

طبقLه يLی پرشLمار     . سرمايه داری حسابی مستقر شده است     . از توانمندی های آن است    

يی هستند که کارگران از ثروتمندانی که اهل صنعت و تجارب اند طبقه ی مسلط جامعه 

اکنLون ديگLر پذيرفتLه شLده     . مزدور آن نيز از مقام و حق اهليت اجتمLاعی برخوردارنLد           

است که اگر شکوه ها، بدبختی ها و ناخرسندی هايی که مLی توانLد سرچشLمه عصLيان      

 حزبLی  تباشد، از طريق انتقادها، متهم کLردن هLا و اعتLراض هLای پارلمLانی و مبLارزا             
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در جوامLع سLرمايه دار،    .  خواهLد شLد     تLر  نLد نظLم اجتمLاعی مسLتحکم       جی پيدا ک  وراه خر 

در جريLLان . مLLابين طبقLLات و گLLروه هLLای اجتمLLاعی تعLLارض منLLافع دائمLLی وجLLود دارد      

توسعه، دگرگونی هLای سLاختی دائمLی و جهLش هLای ايLن جامعLه، گLروه هLای جديLد بLا                 

خابات عمومی انت.  خواهان شناخته شدن حق خويش اند    منافعی جديد پيدا می شوند که     

. که ديگر محدوديتی در آن نيست قادر است حق بيان مصنوعی به ايLن گLروه هLا بدهLد        

جديLLدی مLLی توانLLد بLLر اسLLاس اهميLLت و نيLLروی خLLويش بLLر نظLLام    » هLLر گLLروه منفعLLت «

 پLLس دموکراسLLی پارلمLLانی شLLکل سياسLLی مناسLLب      . قLLانونگزاری جامعLLه اثLLر بگLLذارد   

  .ه در طول توسعه ی آن استسرمايه داری نه تنها در آغاز کار آن بلک

چنLLان وجLLود دارد، و الزم اسLLت تLLدابيری     امLLا تLLرس از قLLدرت گLLرفتن تLLوده هLLا هLLم     

بايد اين اعتقاد را در تLوده هLای         . نشود» سواستفاده«انديشيده شود که از دموکراسی      

استثمار شده ايجاد کرد که ورقه ی رأی آنها عامل تعيين سرنوشLت آنLان اسLت چنLدان              

 مقصLLر بداننLد و طLLرح بنLLای  انوشLLت خLويش ناراضLLی باشLLند فقLط خLLود ر  کLه اگLLر از سر 

. چنان ريخته شده که حکومت بوسيله ی مردم همانا حکومت مLردم نباشLد              سياست هم 

قLدرت مLردم بLر     . دموکراسی پارلمانی، فقط جزئی است از دموکراسی و نLه همLه ی آن             

در . ال مLی شLود  بLار در هLر پLنج سLال اعمL      نمايندگان خويش قLدرتی اسLت کLه فقLط يLک      

روزهای انتخابات غوغائی از تبيغات سياسی با شLعارهای قLديمی، بLه پLا مLی شLود کLه           

همLLه پLLر از وعLLده هLLای تLLازه اسLLت و چنLLان همLLه چيLLز را در خLLود فLLرو مLLی پوشLLاند کLLه  

ايLLن خLLود انتخLاب کننLLدگان نيسLLتند کLLه  . قضLاوت انتقLLادی بLLرای هLيچ کLLس امکLLان نLدارد   

 مLLی کننLLد، داوطلبLLان نماينLLدگی توسLLط احLLزاب بLLزرگ سLLخنگويان متعمLLد خLLود را تعيLLين

سياسی تعيين می شوند که در داخل آنها نيز رأی دارودسته ی رهبران اهميت دارد، و 

  ره هLای ناآشLنا  هL قضيه آن چنان از پيش تعيLين شLده اسLت کLه همLه مLی داننLد کLه بLه چ          

 کLLارگران هLLم . نبايLLد رأی داد چLLرا کLLه رأی دادن بLLه آنLLان در واقLLع هLLدر دادن آراء اسLLت 

ايجLLاد مLLی کننLLد، ماننLLد حLLزب  خLLود را بLLا نظLLام تطبيLLق مLLی دهنLLد و احزابLLی بLLرای خLLود   

 اسوسيال دموکرات در آلمان، حزب کارگر در انگليس، که نقشی مهم در پارلمان و حت   
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   .آخر مجلسLی هLا هLم بايLد دسLت کLم داخLل بLازی باشLند         . گاه نيز وزرائی در دولت دارند 

لمLان  راجتماعی مربوط به کارگران، بيشتر مسائل مورد بحLث در پا          به استثنای قوانين    

      بLLLLا منLLLLافع سLLLLرمايه داران پيونLLLLد دارد و بLLLLه مشLLLLکالت و دشLLLLواری هLLLLای جامعLLLLه ی 

اعضLای پارلمLان بLه پاسLداری منLافع سLرمايه داران و بLه               . سرمايه داری مربوط اسLت    

  ضLLای کLLارگری اع. نگLLرش بLLه همLLه ی مسLLائل از ديLLدگاه نظLLم موجLLود خLLو مLLی گيرنLLد      

مداران تأئيد شده ئی می شوند که درست مانند     پارلمان ها، به تدريج تبديل به سياست      

مداران ديگLر احLزاب، نLوعی نيLروی جداگانLه و تقريبLًا مسLتقل را برفLراز سLر                      سياست

  .مردم تشکيل می دهند

در کنLار  . وانگهی، اين مجلس هLای انتخLابی هLر نLوع قLدرتی نسLبت بLه دولLت نLدارد             

گيری از نفوذ زيادی توده ها، سازمان های ديگری متشکل  ، و به منظور پيشسلمجا

 ماننLLد مجلLLس سLLنا، مجلLLس اعيLLان، مجلLLس لردهLLا و غيLLره هLLم   -از متعمLLدان و اشLLراف

بLاالخره، بايLد گفLت    . وجود دارد که موافقت آنها برای تصويب نهايی قوانين الزم اسLت   

ا روسای جمهور است که کامًال در دائره    يکه تصميم گيری نهايی اصوًال در دست امرا         

همLين هLا هسLتند کLه وزرا و         . مسدود منافع اشرافيت و سرمايه های بزرگ قرار دارند        

اعضای دولت را که به نوبه ی خويش زمLام امLور ديLوان کارمنLدی را در دسLت دارنLد               

. دهند می  می کنند، و اين کارمندان کسانی اند که کار حقيقی حکومت را انجام م           تعيين

اصLLل تفکيLLک قLLوه ی مقننLLه از قLLوه ی مجريLLه مLLانع از آن اسLLت کLLه اعضLLای پارلمLLان     

ار هسLتند ولLی نفوذشLان بLر حکومLت هLای             ذگL ن  اينLان البتLه قLانو     . مستقيمًا حاکم باشند  

حقيقی، نامستقيم است که يا از طريق رأی عدم اعتماد و يا از طريق رد کLردن بودجLه              

انLد کLه خصLلت ذاتLی دموکراسLی همانLا انتخLاب          هLر کسLی مLی د      . دولت اعمال مLی شLود     

اين اصل در دموکراسی های پارلمانی تحقق نيافته . رهبران قوم توسط خود مردم است

گونLLه دموکراسLLی هLLا تضLLمين فرمLLانروائی   و ايLLن تعجبLLی نLLدارد زيLLرا هLLدف ايLLن . اسLLت

ش حاکم سرمايه است از راه ايجاد اين پندار واهی در بين توده ها که آنان با رأی خوي        

  .بر سرنوشت خويش اند
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بيهوده است که کشورهايی چون انگليس، فرانسه و هلند را کشورهای دموکراتيک        

سياسLت انعکLاس سLطحی    . ايLن صLفت شLايد تLا حLدودی در خLور سLوئيس باشLد                . بناميم

  .است که احساسات و افکار مردم بدان رسيده است

از . »برتLر «م بLه طبقLات   در انديشه و احساسات سLنتی، روح نLابرابری، حLس احتLرا       

. کارگران معموًال در برابر اربابان کاله از سLر بLر مLی دارنLد         : جديد و قديم، وجود دارد    

ايLن نLوع رفتLار، بازمانLده ای از رفتارهLای دوران فئLودالی اسLت کLه بLا اعLالم صLوری            

برابLLری سياسLLی و اجتمLLاعی، بLLه عنLLوان زمينLLه سLLازی بLLرای شLLرائط جديLLد سLLلطه ی      

بورژوازی جديد در آغاز هنوز نمی دانسLت کLه اگLر لبLاس      . ين نرفته است  طبقاتی، از ب  

سروان فئودالی را بر تن نکند و از توده های استثمار شده همان آداب احترام ظاهری            

امLLا اسLLتثمار . را در برابLLر آن نخواهLLد؛ چگونLLه مLLی توانLLد قLLدرت خLLويش را نشLLان دهLLد

ی سLرمايه داران کLه خواهLان اظهLار     گونه رفتارهLای خودپسLدانه    سرمايه داری با اين 

عبوديت کارگران بود بر آشLوبنده تLر شLد، از ايLن رو، مبLارزات کLارگران بLر ضLد فقLر                 

رنگی عميق تر به خود گرفت که نمودار خشم آنان از پايمال شدن حرمت انسانی شان     

  .بود

گوئی بLا عبLور از اقيLانوس اطلLس هLر نLوع           . در آمريکا، وضع کامًال جور ديگر بود      

در نبرد سختی کLه بLرای ادامLه ی حيLات     . وداليسم بريده شده بود ئارتباط با خاطره ی ف    

در قاره يی وحشی در پLيش بLود ارزش هLر کسLی وابسLته بLه صLفات شخصLی خLود او                       

بدينسان احساسی بورژوايی از عشق بLه دموکراسLی، بLه عنLوان ميراثLی از روح         . بود

  LLب پيشLLتقالل طلLLاره ی  ااسLLف قLLا، آهنگان کشLLه ی    مريکLLات جامعLLامی طبقLLين تمLLدر ب

ندی مبتنLی بLر   سL اين احساس فطری برابری تLاب تحمLل خودپ       . آمريکايی گسترش يافت  

مLالک اعتبLار هLر    . امتيازهای موروثی يا مقام و مرتبه ی اجتماعی نظام قديم را نLدارد           

   در اينجLLا بهLLره کشLLی هLLر قLLدر بLLه  . کLLس فقLLط نيLLروی حقيقLLی تLLن او و دالرهLLای اوسLLت  

موکراتيک تری عرضه شود به همان نسبت با سوءظن کمتر و حسن نيت          شکل های د  

پLLس دموکراسLLی نLLوع آمريکLLايی اسLLتوارترين پايLLه بLLرای    . بيشLLتری تحمLLل خواهLLد شLLد 
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     اربابLLLان، صLLLاحبان . سLLLرمايه داری بLLLود و هنLLLوز هLLLم بLLLزرگ تLLLرين نيLLLروی آن اسLLLت  

وان ابLزار سLلطه ی   ند که دموکراسی به عنL  اثروت های چندين ميليونی، به خوبی آگاه  

آنان چه ارزشی دارد، و همه ی توان معنوی کشور نيز در جهLت تقويLت ايLن احسLاس        

حتی سياست استعماری آمريکا نيز تحت تأثير فکر دموکراسLی    . به کار گرفته می شود    

افکار عمومی آمريکايی نمی تواند تحمل کند که آمريکا نژادها و اقوام بيگانه را . است

گونLه اقLوام در    بنابراين وانمLود مLی کننLد کLه ايLن     . ی خود داشته باشدزيرسلطه و بردگ 

 در حالی که برتری مالی .واقع متحدان آمريکا هستند که حکومت مستقل خود را دارند

بی رقيب آمريکا بLر ايLن اقLوام آنهLا را چنLان وابسLته مLی کنLد کLه از هLر وضLع رسLمی                    

عميقLًا دموکراتيLک احساسLات و    بايد توجه داشLت کLه خصLلت       . وابستگی هم بدتر است   

      هLLای مردمLLی بLLه خLLودی خLLود موجLLب پيLLدايش نهادهLLای سياسLLی دموکراتيLLک           سLLنت

چنLان قLانونی اسLت     مريکا نيز، مانند اروپا، نظام جکومت بر پايه ی آنآدر  . نمی شود 

که سلطه ی يک اقليت حاکم را تضمين می کند رئيس جمهLور آمريکLا ممکLن اسLت آن             

قدر ساده و مردم دوست هم باشد که با فقيرترين مردم دست بدهد، اما اين امر مانع از 

  آن نيست که رئيس جمهور و رئيس سنای آمريکا قدرتی پس عظLيم تLر از قLدرت شLاه              

  . اعيان فالن کشور اروپايی داشته باشندسا رئيس مجلي

ان حقLه بLاز   مLدار   درونی دموکراسی سياسLی از دوز و کلLک هLای سياسLت            دوگانگی

تصويری است از تناقض های درونی نظام سرمايه داری، و در نتيجه، واکنشی . نيست

پايه ی سرمايه داری، برابری شهروندان اسLت،        . غريزی نسبت به همين تناقض است     

سLLرمايه دارهLLا  : يعنLLی برابLLری مالکLLان خصوصLLی کLLه در فLLروش کLLاالی خLLود آزادنLLد      

ولی رفتار آنان بLه عنLوان   .  نيروی کار خود راکاالهای شان را می فروشند و کارگران 

سLرمايه دار  . فروشندگانی آزاد و برابر به استثمار و تخاصLم طبقLاتی کشLيده مLی شLود                

اربLLاب اسLLت و اسLLتثمارگر، و کLLارگر، بLLرده ی واقعLLی بLLی آن کLLه اصLLل حقLLوقی برابLLری  

افراد نقص شود، و درست با رعايت همين اصل، عمًال به وضعی می رسيم که برابری 

چنين است تناقض درونی نظLام سLرمايه داری کLه نشLان مLی دهLد ايLن         . از بين می رود   
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پس عجيب نيست اگر نظيLر همLين گونLه تنLاقض هLا را در         . نظام نمی تواند پايدار بماند    

  .زمينه ی سياست هم شاهد باشيم

 يعنLی منتهLا شLدن برابLری حقLوقی بLه           -غلبه  کارگران بر اين تنLاقض سLرمايه داری         

.  فقط هنگامی ميسر است که بر دموکراسی بورژوايی غلبLه کننLد           -ره کشی و بردگی   به

. دموکراسLLی مسLLلکی اسLLت کLLه آنLLان از مبLLارزات بLLورژوايی قLLديم بLLه ارث بLLرده انLLد          

. دموکراسی، همه ی خاطره های مربوط به پندارهای جوانی، در نظرشان گرامی است    

نLی بLه دموکراسLی سياسLی معتقدنLد و       خوشLند، يع   مادام که کارگران به ايLن پنLدارها دل        

در دام آن باقی خواهنLد مانLد و بLرای    . مبارزه خويش قرار می دهند همان را برنامه ی     

خLLويش بيهLLوده دسLLت و پLLا مLLی زننLLد و ايLLن مLLرام دموکراسLLی، در جريLLان نبLLرد  رهLLايی 

  .طبقاتی کنونی، مهم ترين مانع رهايی آنها است

ان فرو ريخت و قدرت سياسLی بLه دسLت     ، هنگامی که حکومت نظامی آلم     ١٩١٨در  

کارگران افتاد که هنوز ملزم به قبLول قLدرت دولتLی نبودنLد، ايLن آزادی بLرای کLارگران                  

در همLه جLا شLوراهای کLارگری     . پيدا شد که سازمان اجتمLاعی خLاص خLود را بنLا کننLد      

    ايLLLن شLLLوراها تLLLا حLLLدودی براسLLLاس درک فطLLLری      . شLLLوراهای سLLLربازان ايجLLLاد شLLLد   

امLا ايLن اقLدام خLود     . و تا حدودی هLم بLر اسLاس الگLوی روس بوجLود آمLد         ضرورت ها   

انگيختLLه بLLا ادراک نظLLری کLLارگران کLLه سرشLLار از افکLLار دمLLوکراتيکی سLLاليان دراز       

و روسLLای سياسLLی زحمLLت بسLLيار . تبليغLLات سوسLLيال دموکراسLLی بLLود مطابقLLت نداشLLت 

دموکراسLLی . ی دهنLLدکشLيدند تLLا توانسLLتند همLLين افکLLار را دوبLLاره در مغLLز کLLارگران جLLا 

گويLان   سا، که به کمک آن مLی تواننLد بLه عنLوان سLخن     ؤسياسی چيزی است مطلوب ر 

طبقه ی کارگر در رهبری امور دخالLت کننLد، مLی تواننLد بحLث کننLد و نظLر خLود را در                   

سLا بLه سLلطه ی کLارگران بLر         ؤر. پارلمان يا در پيرامون ميز مذاکره بLه رقبLا بقبوالننLد           

ايه داران نمی انديشيدند، و همه ی فکر و ذکرشان اين بود که در توليد و به طرد سرم

معنا . قرار گيرند و جانشين کارمندان اشرافی و سرمايه دار شوندرأس دولت و جامعه 

 هم آواز با تمامی بورژوازی   از اين رو،  . و مضمون انقالب آلمان برای آنان چنين بود       
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LLان، از شLLدوي  «عار آلمLLرای تLLی بLLع ملLLاد مجمLLاع  نانعقLLک، دفLLی دموکراتيLLانون اساسLLق 

سLLLا، بLLLرخالف گLLLروه هLLLای انقالبLLLی کLLLه مLLLدافع سLLLازمان هLLLايی شLLLورايی و   ؤر. کردنLLLد

 از برابLLری حقLLوقی همLLه شLLهروندان، کLLه بLLه نظLLر آنLLان    ديکتLLاتوری پرولتاريLLا بودنLLد، 

 چنLين مLی گفتنLد اگLر کLارگران دل      آنLان هLم   .  دفاع مLی کردنLد     اقتضای ساده عدالت بود،   

ا هسLLتند مLLی تLLوان شLLوراها را قLLانونی کLLرد و بLLا قبLLول آنهLLا در قLLانون  بسLLته ی شLLوراه

چنLين بLود کLه تLوده هLای کLارگر        . اساسی مبنای حقوقی شوراها را به رسميت شLناخت        

تLLLأثير ديرپLLLای افکLLLار . دچLLLار ترديLLLد شLLLدند و نتوانسLLLتند شLLLعار مناسLLLب انتخLLLاب کننLLLد  

گونLLه مقLLاومتی نشLLان  دمLLوکراتيکی و ذهLLن کLLارگران مايLLه ی نLLاتوانی آنLLان شLLد و هLLيچ

بLLورژوازی آلمLLان نقطLLه ی . بLLا انجLLام انتخابLLات و انعقLLاد مجمLLع ملLLی در وايمLLار. ندادنLLد

. و مرکLLز تصLLميم گيLLری، و حکLLومتی مسLLتقر پيLLدا کLLرد. اتکLای تLLازه يLLی بLLه دسLLت آورد 

  .ويدادهائی که سرانجام به پيروزی در آلمان منجر شدرچنين بود جريان 

يا نيز، وضعی مشابه، هر چنLد در مقياسLی کوچLک تLر،     داخلی اسپان  در جريان جنگ  

در شهر صنعتی بارسلون، کارگران با شنيدن خبر شورش سرداران نظLامی،   . پيش آيد 

سربازخانه ها را با هجوم متصرف شدند و سرباران را واداشتند که به صفوف ايشان              

 که کوچLه و  گروه های مسلح کارگری، . بپيوندند و زمام امور شهر را در دست گرفتند        

و . خيابان را در دست داشتند، برقراری نظم و تأمين ارزاق عمومی را به عهده گرفتند

     در حLLالی کLLه کارخانLLه هLLای اصLLلی زيLLر نظLLر سLLنديکاها بLLه فعاليLLت توليLLدی خLLود ادامLLه  

        بارسLLLلون بLLLر ضLLLد نيروهLLLای مسLLLلح فاشيسLLLت  مجLLLاور مLLLی داد، کLLLارگران در منLLLاطق 

 اثنLLا، رهبLLران کLLارگری وارد حکومLLت جمهLLوری دموکراتيLLک       در ايLLن . مLLی جنگيدنLLد 

مLLداران  کاتLLالونی شLLدند کLLه بLLا شLLرکت جمهLLوری خواهLLان خLLرده بLLورژوا و سياسLLت        

معنLای کارشLان ايLن بLود کLه کLارگران، بLه              . سوسياليست و کمونيست تشکيل شده بLود      

ن جای نبرد در راه طبقه ی خLود، مLی بايسLت در راه هLدفی مشLترک بجنگنLد و از همLا         

بLLه دنبLLال ضLLعف ناشLLی از پنLLدارهای دمLLوکراتيکی و دعواهLLای درونLLی،        . دفLLاع کننLLد 

و بLLه محLLض  . مقاومLLت کLLارگران در برابLLر نيروهLLای حکومLLت کاتLLاالن درهLLم شکسLLت    
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برقراری سلطه ی مجدد بورژوازی، سروکله ی پليس هLای سLوار در کوچLه و خيابLان      

 در برابر دکان های نانوايی پيدا شد که درست مانند سابق به صفوف زنان کارگری که     

بدينسLان  . طبقه ی کارگر بار ديگر دچار شکست شد. ايستاده بودند حمله ور می شدند     

ی منخستين مرحله ی راهی کLه پايLان آن سLقوط جمهLوری و اسLتقرار ديکتLاتوری نظLا              

  .بود طی شده بود

            Lدرت بLت، قLقوط دولLا سLی، بLای سياسLالب هLا انقLه به هنگام بحران های اجتماعی ي

در ايLن صLورت، طبقLه ی حLاکم و سLرمايه داری بLا             . دست نيروهLای کLارگری مLی افتLد        

چگونLLه بايLLد قLLدرت را از جنLLگ تLLوده هLLا بيLLرون : مشLLکل جديLLدی رو بLLه رو مLLی شLLوند

دموکراسLی  . کشيد؟ در گذشته چنين بوده، و بيم آن می رود که در آينده هم چنين باشد        

 متقاعLد کLردن تLوده هLا بLه از دسLت دادن          پارلمانی وسيله و ابزار مناسLبی اسLت بLرای         

با استناد به برابری صوری، يعنی برابری در مقابل قانون، می کوشند کارگران . قدرت

را متقاعLLد کننLLد کLLه از قLLدرت چشLLم بپوشLLند و بLLه ادغLLام سLLازمان هLLای خLLود در داخLLل      

  .مجموعه ی دولتی راضی شوند و بالمال سلسله مراتب را بپذيرد

  Lی       کارگران در برابLد، يعنLيش ندارنLالح بLک سLر يLن خطLر     : ر ايLه فکLدن بLادار مانLوف

آيLا شLوراها   . تLر  شوراها به عنLوان ابزارهLائی بLرای رسLيدن بLه برابLری برتLر و کامLل                

همان نوع سازمانی مناسب برای ايجاد برابری در جامعه يی نيست که توليLد و هسLتی         

طالح صLLLه يLLLی ديگLLLر اان در آن آگاهانLLLه اداره مLLLی شLLLود؟ آيLLLا در چنLLLين جامعLLL  ی مLLLآد

  دموکراسی مناسبتی دارد؟

زيرا در اين اصطالح، پسوند کراسی حاکی از سروری و ساالری است، يعنی چيزی      

 از سL آنجا که فLرد بLا رأی مجموعLه دم   . که در نوع اداره ی شورايی جامعه وجود ندارد   

سLازمان  . مLردم خLود حکومLت انLد       : می شود، ديگر حکومتی بر فراز سر مLردم نيسLت          

 با آن سامان می يابد بی آنکه برای ورائی تنها وسيله يی است که بشريت زحمتکشش

اگLر هLم واقعLًا بخLواهيم بLه      . نيLاز داشLته باشLد    هدايت خود و فعاليت هايش به حکومتی        

ارزش عاطفی اصطالح دموکراسی که از ديرباز در ماهيت وفادار بمانيم می توان گفت 
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 دمکراسLLی، حقيقLLی تLLرين دموکراسLLی کLLار کLLه سLLازمان هLLای شLLورايی برتLLرين صLLورت

دموکراسLLی سياسLLی، دموکراسLLی بLLورژوايی، در بهتLLرين مLLوارد نيLLز چيLLزی جLLز  . اسLLت

در ايLن نLوع از دموکراسLی بLه هLر کLس حقLوق         . صورت ظLاهری از دموکراسLی نيسLت       

 برابر داده می شود بی آن که فکر کم ترين امنيتی در زندگی برای آن فرد مطرح باشLد       

کLارگر هLم از   . نوع دموکراسLی بLه حيLات اقتصLادی يLا توليLد تLوجهی نLدارد             که اين    چرا

حقوق برابر با ديگران برخوردار است، اما حق برابر او فقط حLق فLروش نيLروی کLار            

در حLالی  . اوست بی آن که حتا مطمئن باشد کLه مشLتری الزم را هميشLه خواهLد داشLت        

يLLLرا معيشLLLت همLLLه کLLه دموکراسLLLی شLLLوراها، بLLLر عکLLLس، دموکراسLLLی حقيقLLLی اسLLLت ز 

توليدکنندگان را که چونان صاحبان آزاد و برابر منافع تأمين حيات خويش با همکاری          

     بيهLLوده اسLLت کLLه بLLرای تLLأمين مشLLارکت عملLLی همگLLان در        . دارنLLد تضLLمين مLLی کنLLد   

برابLLری واقعLی در ايLLن  . تصLميم گيLری هLLای منتظLر تصLويب قLLوانين و فLرامين بنشLينيم      

ر است که کار، در تمLامی شLکل هLايش توسLط خLود کLارگران                زمينه هنگامی عمًال ميس   

در اين صورت، انگل ها، که هيچ سهمی در توليد ندارد، خود به خود از . سازمان يابد 

  و بLLر کنLLاری آنهLLا نيLLز. هLLر نLLوع دخالLLت در تصLLميم گيرهLLای کنLLار گذاشLLته خواهنLLد شLLد 

 از تصLميم گيLری هLا،    نشانه ی فقدان دموکراسی نخواهد بود زيرا دليل بر کنLاری آنLان      

  .آنان نيست بلکه نقش آنان است وجود شخص

يLLا : غالبLLًا شLLنيده مLLی شLLود کLLه جهLLان نLLوين بLLا دو راهLLه ئLLی بنيLLادی رو بLLه روسLLت     

و از ايLLLن نتيجLLLه گرفتLLLه مLLLی شLLLود کLLLه بLLLرای پرهيLLLز از    . دموکراسLLLی يLLLا ديکتLLLاتوری 

 اين است که اين واقعيت. ديکتاتوری طبقه ی کارگر بايد از آرمان دموکراسی دفاع کند

دو شق نشانه ی شکاف موجLود در بLين گLروه هLای سLرمايه دار در برابLر ايLن مسLأله              

آيا بايد پايLداری نظLام موجLود را از طريLق راه هLای مسLالمت آميLزه دمکراتيLک                : است

تLLأمين کLLرد يLLا از طريLLق توسLLل بLLه خشLLونت و اعمLLال ديکتLLاتوری؟ ايLLن همLLان مشLLکل      

      بLLرای جلLLوگيری از طغيLLان بردگLLان کLLدام اسLLت؟  هميشLLگی اسLLت، يعنLLی بهتLLرين روش 

راه و رسم پدرانه يا تنبيه و خشونت؟ البته اگر از بردگان هم بپرسند بی ترديد خواهند 
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       ی تLLرجيح يگفLLت کLLه نيکLLی و جLLوانمردی در حLLق خLLود را بLLر بLLی رحمLLی و درنLLده خLLو      

ن بLه آزادی راه پنLد و   می دهند، اما اگر بردگان فريب اربابان را بخورند و برای رسLيد      

در دوران ما، مسLأله از  . اندرز را در پيش بگيرند بی گمان روی رهايی را نخواهد ديد 

يLLا سLLازمان شLLورايی، يعنLLی دموکراسLLی  : لحLLاظ طبقLLه ی کLLارگر، بLLدين شLLکل اسLLت کLLه  

. ر فريLLب بLLورژوازی پLLه ی دموکراسLLی صLLوری، يعنLLی دموکراسLLی   دامLLکLLارگران، يLLا ا 

کراسی شوراها، مضمون مبارزه را تغيير می دهند و به جای   کارگران با توسل به دمو    

يا به بيان دقيق تر، به جLای  . حتوای اقتصادی را در پيش می کشند   ممحتوای سياسی،   

فرمول های توخالی، اقدام سياسی انقالبی را که همان سلطه بر ابزار توليد است قLرار       

  .نيستمی دهند، چرا که سياست چيزی جز صورت و ابزار اقتصاد 

واژه ی دموکراسی سياسی، برای منحرف کردن توجه کارگران از هدف حقيقی آنان 

تنها بLا دنبLال کLردن فکLر سLازمان شLورايی اسLت کLه کLارگران خواهنLد توانسLت                        . است

  .مشکل بزرگ، مشکل کليدی زندگی اجتماعی دوران اجتماعی دوران ما را حل کنند

  

  ککوئوئپانه کپانه کآنتونی آنتونی 
  )١٣٧٦اسفند  (٥٠سياليست شماره نشريه کارگر سو: منبع
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